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Tisztelt Elnök Úr!
Magyarország 2012. évi költségvetéséró7 szóló T/4365. számú törvényjavaslat költségvetés i
előirányzataihoz - a Házszabály 94. §-ában *, 102. §-a (1) bekezdésében foglaltaknak megfelel ően módosító javaslato t

terjesztjük elő.

A törvényjavaslat 2012. évi költségvetési előirányzatainak (központi költségvetés, elkülönített állam i
pénzalapot, társadalombiztosítás pénzügyi alapjai) - a túloldali részletezés szerinti – növelését
javasoljuk:

Javaslat a

2012.
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évi költségvetési el ő irányzatok módosítására
(Millió forintban, egy tizedessel)

Fej
Joget Cí m Alcím
- Jo g Előir . Ki ' Fejezet
szám
emelt neve
szám
szám
csop. cím csoP
e1
szám szám szám szám

Cím név

Alcí m
név

Jogcímcsop.
név

Jogoun
név

Elő ir.
csop .
név

Kiemelt
előirány zat neve
KIADÁS

XX

ELŐIRÁNYZAT-MÓDOSÍTÁS
+/-

ELŐIRÁNYZAT

BEVÉTEL

TÁMOGATÁS

KIADÁS

BEVÉTEL

TÁMOGATÁS

MÓDOSÍT'ELŐ IRÁNYZAT

KIADÁS

BEVÉTEL

TÁMOGATÁS

Nemzeti Erőforrás Minisztérium
20

Fejezeti kezelésű elő irányzatok
4

Közoktatási feladatok támogatás a
40

Kisiskolák támogatása

100,0

100,0

+150,0

+150.0

2500

Megjegyzés: a formanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-módosítás tüntethet őfel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével összefüggésben az előirányzathoz
kapcsolódó bevétel vagy a támogatás összegét is módosítani szükséges). A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletez ő melléklet módosítására irányuló javaslat összefüggésben állhat a törvényjavaslat más mellékleteivel. A
részelőirányzatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek összefüggésben állhatnak a kiadásokat; bevételeket (támogatásokat) részletező mellékletekkel, továbbá a normaszövegben szerepl ő rendelkezésekkel

2500

.
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Indokolá s
A kisiskolák támogatására a 2011 . évben egy pályázatot írt ki a minisztérium . Sajnálatos módon a
megkövetelt feltételeknek mindösszesen néhány iskola tudott megfelelni és így a kiosztható összeg nem i s
került teljes egészében felhasználására . Ebből kiindulva a 2012-es költségvetés már eleve kisebb összege t
különít el erre a célra. Ez véleményünk szerint egy helytelen válasz a fennálló problémára . Véleményünk
szerint ugyanis a pályázati feltételeket kellene újragondolni és jöv őre már ily módon kiírni a pályázatot.
Így több iskola tudna részt venni a pályázaton, többen részesülhetnének támogatásban . Ehhez szeretnénk
mi több forrást biztosítani módosító javaslatunkkal .
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